Protokół Nr 22/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu
oraz Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w dniu 30 listopada 2015 r. godz. 15.00 – 15.40
w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Obradom przewodniczyli:
Przewodniczący Komisji Budżetu – Włodzimierz Stec
Przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
– Mariusz Łata
1. Lista obecności – w załączeniu.
2. Sprawy wynikające z porządku obrad:
1) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok:
Przewodniczący Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury
i Sportu stwierdzili quorum na podstawie list obecności.
Skarbnik Miasta – Pani Elżbieta Pichór przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2016 r. Wyjaśniła, że pula dochodów i wydatków
oraz struktura wydatków nie zmieniła się w stosunku do 2015 roku i wynosi
ok. 200 mln zł. Zwróciła uwagę, że tegoroczne projekty pn „Osiedle od Nowa”,
program szczepienia dzieci przeciw pneumokokom, jak również „Budżet
Obywatelski” będą kontynuowane w 2016 r. Jeśli chodzi o budżet obywatelski,
na zadania z zakresu kultury zaplanowana została taka sama kwota, czyli 50 tys.
zł, środki zaplanowane na zadania inwestycyjne zostały zaś zwiększone
do 150 tys. zł. Skarbnik Miasta – P. E. Pichór poinformowała również, że
rezerwa ogólna na 2016 r. wynosi 500 tys. zł, natomiast rezerwa celowa na
zarządzanie kryzysowe została ustalona na poziomie 495 tys. zł. Zwróciła
również uwagę, że z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
zmniejszeniu uległy wydatki na administrację.
Radna Urszula Uba zwróciła się z zapytaniem o możliwość zwiększenia diet dla
przewodniczących rad osiedli o kwotę co najmniej 50 zł. Zdaniem Radnej
obecna kwota czyli 150 zł nie jest wystarczająca i nie pokrywa wszystkich
kosztów ponoszonych przez przewodniczących.
Radny Marcin Marzec zwrócił uwagę, że proponowana przez Radną U. Ubę
zmiana skutkowałaby zwiększeniem budżetu na rady osiedlowe o kwotę 12 tys.
zł rocznie.

Skarbnik Miasta – P. Elżbieta Pichór wyjaśniła, że konieczna w tym przypadku
byłaby uchwała zmieniająca wysokość diet dla przewodniczących rad osiedli.
Należałoby jednak wygospodarować środki finansowe, które pokryłyby koszty
zwiększenia wysokości diet.
Radna U. Uba zwróciła uwagę, że w uchwale budżetowej nie zostały
zaplanowane środki na dożywianie uczniów.
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że takie środki przekazywane są poprzez
przyznawane konkretne dotacje i wraz z przyznaniem dotacji zmieniany jest
budżet.
Radna U. Uba zwróciła się z zapytaniem o kwestię montażu monitoringu
na placu zabaw na os. Ogrody.
Radny M. Marzec wyjaśnił, że przed założeniem monitoringu, konieczne jest
poprowadzenie światłowodu od Publicznego Przedszkola Nr 15 i dopiero po
przeniesieniu centrum monitoringu, możliwa będzie jego rozbudowa.
Następnie Radny M. Marzec zwrócił uwagę, że na str. 77 zaplanowane zostały
środki na przebudowę i remont ul. L. Chrzanowskiego. Wobec powyższego,
zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku nie otrzymania dofinansowania na
przedmiotowe zadanie, jego realizacja nie zostanie zaniechana.
Skarbnik E. Pichór stwierdziła, że remont ul. Chrzanowskiego jest konieczny do
realizacji, jednak gmina stara się w pierwszej kolejności pozyskiwać środki
zewnętrzne. Przypomniała, że Powiat Ostrowiecki nie wyraził zgody na
współfinansowanie, dzięki któremu wniosek gminy otrzymałby lepszą
punktację. Poinformowała również, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła
już wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.
Radny D. Kaszuba zwrócił uwagę, że w dz. 754 Straż Gminna przewidziane
zostały dochody w wysokości 100 tys. zł z tytułu grzywn, mandatów i kar
pieniężnych od ludności. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem,
czy konieczne jest szacowanie tego rodzaju wpływów i czy 100 tys. to wpływ,
który należy osiągnąć.
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że co roku planowana jest taka sama kwota
wpływu. Jeśli chodzi o realizację, w październiku br. wyniosła ona 60 tys. zł.
Zwróciła uwagę, że Straż Miejska ma za zadanie bardziej edukować
społeczeństwo niż je karać, jednak często zdarza się, ze mieszkańcy nie
przestrzegają Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski i z tego też powodu Straż Miejska wypisuje mandaty.
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła również, że zaplanowana kwota jest symboliczna,
jednak jeśli funkcjonuje Straż Miejska oraz uchwały porządkowe, konieczne jest
zaplanowanie wpływów z tego tytułu.
Następnie Radny D. Kaszuba stwierdził, że należałoby się zastanowić nad
zmniejszeniem zaplanowanych wpływów z tytułu mandatów. Zwrócił również
uwagę, że w dz. 754 w wydatkach zaplanowano 495 tys. zł na rezerwę celową
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym oraz kwotę 41 tys. zł
na zadania z zakresu obrony cywilnej i zwrócił się z zapytaniem, czy nie
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należałoby zmienić w/w proporcji m.in. w celu zakupu systemu alarmowego.
Zwrócił się również z prośbą o przedstawienie informacji, co mieści się w tych
41 tys. zł.
Skarbnik E. Pichór stwierdziła, że miasto jest zabezpieczone na wypadek klęsk
żywiołowych. Ustawowy obowiązek ustalenia rezerwy celowej został nałożony
na gminy wskutek powodzi, jednak należy zwrócić uwagę, że częściej korzysta
się z istniejącej rezerwy ogólnej.
Następnie głos zabrał Radny M. Marzec. Stwierdził, że kwota 5 tys. zł
zaplanowana na biuro porad obywatelskich, jest zbyt niska i należałoby ją
zwiększyć.
Skarbnik E. Pichór przypomniała, że od przyszłego roku funkcjonować będą
biura porad prawnych i wtedy tez okaże się, czy biuro porad obywatelskich
uwolni się od biura porad prawnych. Budżet wynika z realnych potrzeb, w
przypadku większych potrzeb, kwota mogłaby być zwiększona.
Członkowie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – stosunkiem
głosów: za – 5, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych –
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. (projekt uchwały w załączeniu do
protokołu).
2) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023:
Skarbnik E. Pichór wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane
wynikające z budżetu oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
Następnie Radny M. Marzec zwrócił się z zapytaniem o kwestię utworzenia
i lokalizacji terenów inwestycyjnych.
Skarbnik E. Pichór przypomniała, że Gmina wykupuje grunty w okolicy Huty
„Celsa”.
Radny K. Stelmasik poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się
posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, podczas którego zostanie
przedstawiona informacja dotycząca terenów inwestycyjnych.
Radny D. Kaszuba zwrócił uwagę, ze Komisja powinna również zająć się
sprawą jednej z działek, na której znajdują się pozostałości po dawnym
cmentarzu. Stwierdził, ze w przypadku prac inwestycyjnych, na przedmiotowej
działce należałoby wykonać ekshumację. Przedmiotowa działka zlokalizowana
jest w pobliżu ul. Zielonej, w kierunku Huty „Celsa”, po przeciwległej stronie
Piekarni „Kłos”.
Radny A. Pałka zwrócił uwagę, że zasadnym byłoby przygotowanie planu,
na którym zostałaby zaznaczona lokalizacja tego przedmiotowego cmentarza.
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Członkowie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu – stosunkiem
głosów: za – 5, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych –
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023 (projekt
uchwały w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Komisji Budżetu – Wł. Stec poinformował, że Komisja
Budżetu zaopiniuje powyższe projekty uchwał na swoim kolejnym posiedzeniu,
po wysłuchaniu stanowisk pozostałych Komisji Rady Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono.
Odrębne głosy do protokołu: nie zgłoszono.
Termin następnego posiedzenia: nie ustalono.
Protokołowała:
Anna Krakowiak

Przewodniczyli:
Przewodniczący Komisji Budżetu
Włodzimierz Stec
Przewodniczący Komisji Edukacji,
Wychowania, Kultury i Sportu
Mariusz Łata
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